VARSTVO PODATKOV
POSEBNA IZJAVA O VARSTVU PODATKOV PRI ZAPOSLOVANJU PRAKTIKANTOV

Ta izjava o varstvu podatkov se nanaša na to, kako Evropsko računsko sodišče obdeluje osebne podatke v zvezi s
prijavami za delovno prakso, zbranimi na svojem spletišču.
Kako Sodišče obdeluje in varuje vaše osebne podatke, je opisano spodaj.
Z uporabo spletne prijavnice za delovno prakso soglašate s tem, da Sodišče obdeluje vaše podatke, kot je opisano
v tej izjavi.
Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov?
Za postopke obdelave podatkov je odgovoren direktor direktorata za kadrovske, finančne in splošne zadeve.
Zakaj Sodišče zbira vaše podatke?
Osebni podatki in dokumenti, zahtevani v spletni prijavnici, se zbirajo izključno zaradi izbora in zaposlovanja
praktikantov.
Katera pravila veljajo za uporabo vaših podatkov?
Pravni okvir za to, kako Sodišče obdeluje osebne podatke, je Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih,
uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.
Pravna podlaga za zaposlitev praktikantov je določena v Pravilniku generalnega sekretarja o zaposlovanju
praktikantov na Evropskem računskem sodišču z dne 22. junija 2015.
Katere osebne podatke Sodišče zbira?
Vaše ime in priimek, državljanstvo, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov, kraj in datum rojstva,
podrobnosti o diplomah, pretekle poklicne izkušnje in trenutni študij (če je ustrezno) ter druge informacije,
relevantne za prijavo.
Kdo lahko dostopa do vaših podatkov in komu bodo ti podatki razkriti?
Izbirni postopek vodi ekipa kadrovske službe. V okviru zaposlovanja lahko do osebnih podatkov dostopajo vsi
poslovodni delavci Evropskega računskega sodišča in vsi zaposleni, na katere so poslovodni delavci prenesli
pooblastila.
Drugi prejemniki osebnih podatkov kandidatov so lahko tudi notranji in/ ali zunanji revizorji, pravna služba,
uradnik za varstvo podatkov, Evropski nadzornik za varstvo podatkov in Evropski varuh človekovih pravic (v
primeru pritožb).
Katere varnostne ukrepe je sprejelo Sodišče, da bi vaše podatke zaščitilo pred morebitno zlorabo ali
nepooblaščenim dostopom?
Podatkovni sklopi se hranijo v varnem podatkovnem središče Evropskega računskega sodišča v Luxembourgu, zato
so zaščiteni s številnimi ukrepi za varovanje dostopnosti, celovitosti in zaupnosti, ki jih institucija uporablja tudi za
lastna sredstva v elektronski obliki.
Pravice dostopa do osebnih podatkov kandidatov so strogo omejene na specifično skupino uporabnikov. Dostop
se odobri na podlagi potrebe po seznanitvi. Pri tem načelu se upoštevajo funkcija, delovno mesto in odgovornosti
uslužbenca, ki zahteva pravico do dostopa. Take pravice se zato nenehno posodabljajo v skladu s spremembami
nalog uslužbencev.
Generalni sekretariat Evropskega računskega sodišča je odgovoren za spremljanje izvrševanja pravil v zvezi z
dodelitvijo pravic dostopa in zagotavljanje splošne skladnosti s predpisi o varstvu podatkov. Vodilni upravni
uslužbenec, odgovoren za ekipo kadrovske službe, odloča, kdo ima dostop do katerega dela sistema. Sodišče ima
politiko za varnost informacij in uradnika za informacijsko varnost, ki zagotavlja, da se politika izvaja pravilno in
da se preizkuša učinkovitost z njo povezanih pregledov.
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Kako dolgo Sodišče hrani vaše podatke?
Osebni podatki kandidatov, ki jih Evropsko računsko sodišče zbere na svojem spletišču, se hranijo dve leti od
datuma prejetja prijave za delovno prakso.
Kakšne so vaše pravice?
Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki so opredeljene v členih 17 do 24 Uredbe (EU) 2018/1725.
Imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov in tega, da se vaši osebni podatki nemudoma popravijo, če so
nepravilni ali nepopolni.
Pod nekaterimi pogoji imate pravico, da od Sodišča zahtevate izbris svojih osebnih podatkov ali omejitev njihove
uporabe. Če je ustrezno, imate pravico iz osebnih razlogov kadar koli nasprotovati obdelavi svojih osebnih
podatkov in pravico do prenosljivosti podatkov.
Vašo zahtevo bomo obravnavali, sprejeli odločitev v zvezi z njo in vam jo sporočili v najkrajšem možnem času, v
vsakem primeru pa v enem mesecu od njenega prejetja. Po potrebi se to obdobje lahko podaljša še za dva
meseca.
Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da kontaktirate upravljavca podatkov, čigar kontaktni podatki so navedeni
spodaj.
Koga lahko kontaktirate, če imate vprašanje ali se želite pritožiti?
Prvi stik je ekipa kadrovske službe na naslovu ECA-stage(at)eca.europa.eu. Če imate pomisleke ali pritožbe v
zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, lahko kadar koli kontaktirate uradnika Sodišča za varstvo podatkov
(ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu).
V zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov imate pravico kadar koli vložiti pritožbo pri Evropskem nadzorniku za
varstvo podatkov (edps(at)edps.europa.eu).
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